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 المادة / إدارة المؤسسات الصحفية  

 م . ابراهيم صابر                                    

 لتدريب في العمل اإلعالمي ا

، سواء كانت  إن قضية تنمية موارد القوى العاملة تحظى بأولوية في كثير من المؤسسات 
، من قبل واضعي السياسات والمخططين. فالتطور  اإلنتاجية أو االقتصادية أو اإلعالمية

التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يجعل من التدريب عنصرا مهما وفعاال من عناصر تنمية  
عملهم  لين متابعة كل جديد يستحدث بشأن ، فيفرض على العام موارد القوى العاملة

كما يفرض عليهم ضرورة تغيير أساليب عملهم كلما ظهرت أساليب جديدة أكثر  ،واختصاصهم
قضية مستمرة استمرار مزاولتهم للعمل، أي أنها  لعاملين اعلية، ومن ثم تكون قضية التدريب لف

ا  عملية مستمرة تبدأ ثم ال تنتهي عند مدة معينة من عمر العامل، بل تستمر ما دام مستمر  
كما توصف بأنها عملية شاملة ال تستهدف نوعيات خاصة من العاملين بل يجب أن  بالعمل، 

 .تمتد إلى كل من له صلة بصرف النظر عن نوع العمل الذي يؤديه أو مستواه في السلم اإلداري 

ويشير بعض خبراء التدريب إلى أهمية توفير التدريب لمواكبة متغيرات أعمال الوظائف    
، وهذه الحاجة في نظر هذا كفاءتهمي يشغلها العاملون بغية رفع مستوى والمهن المختلفة الت 

البعض تبقى قائمة حتى مع امتالك األفراد القدرات والمهارات في ميادين عملهم، ذلك أن التقدم  
مختلفة تضاءلت  وضعيات و حاالت و اعتبارات  العلمي على األصعدة المختلفة أفرز مجاالت و

دعم مستمرين للقدرات والمهارات  صقل وإلى  تمرةا.. فتكون الحاجة مس الميزات الفطرية أمامه
   تهم بإكسابهم مهارات ومعارف جديدة .وكفاء مواهبهم بما يكفل تنمية

ويعد االهتمام بتطوير وتنمية العاملين ورفع مستوى مهاراتهم عنصرا أساسيا في سياسات      
وتهيئتهم ألعمالهم، لذلك أصبح بناء القوى   العاملين الجدد عني المنظمات بتوجيه لهذا ت  ،اإلدارة

  تحديات التنمية في عصرنا الحاضر ا لمواجهةالفاعلية أمرا ضروري   العاملة التي تتميز بالكفاء و 
. االهتمام بالتدريب بشكل أكبر ازدياد و    



 

إشباعا لحاجات ورغبات  فالتدريب ليس إشباعا لحاجات العاملين فحسب، بل إنه يمثل       
المؤسسات التشغيلية المختلفة، والتدريب يمثل المجال األول إن لم يكن الوحيد لتطوير كفاءة 

. وإمكانات الموارد البشرية  

 أهمية التدريب اإلعالمي  

على المستوى اإلعالمي، زادت التطورات التكنولوجية في مجال اإلعالم واالتصال من   
يق في العمل، وليس أمام المؤسسات اإلعالمية لمواكبة هذه االهتمام بالتخصص الدق

التطورات المتسارعة والعمل وفق مسلمات التخصصات المطلوبة في العمل اإلعالمي 
إال التدريب وعده الوسيلة الممكنة والسريعة الستيعاب كل ما هو جديد. فالجيل الجديد 

التقنيات التي تختص بالعمل  من مدراء الصحف يحتاجون إلى التعلم من الذين سبقوهم 
الشاملة الشباب في مجاالت اإلدارة محرريهم الصحفي، فضال عن حاجتهم إلى تدريب 

وغيرها  ة والتقنيات التي تختص بالصناع  

وبما أن العنصر البشري يشكل العامل المهم في العمل اإلعالمي أنه يعتمد على ما ينتجه  
لذا فإن المؤسسات اإلعالمية مطالبة بتنمية مواردها عه إلعالمي من رسائل اتصالية وما يبد ا

البشرية ويتم ذلك عن طريق التدريب ومن ثم التأهيل والتطوير، على أن تأخذ في االعتبار  
 .  التباين في مهارات وخبرات العاملين

وفي الوقت نفسه تضع في االعتبار الخصائص التي تمتاز بها القوى العاملة في حقل اإلعالم  
  : ه من القطاعات األخرى ومنهاعن غير 

 .احتياجها إلى كوادر إعالمية على قدر عال من التخصص  ۔۱
 . تنوع تخصصات المشتغلين في اإلعالم وفي كل مرحلة من مراحل اإلنتاج اإلعالمي 2- 

ضرورة إلمام كل تخصص بالتخصصات األخرى ألنهم يعملون في فريق عمل واحد يكمل  ۔٣ 
  . اآلخر

  .يحتاج العمل اإلعالمي إلى إحكام التنسيق لضمان إنجاز العمل كما هو مخطط له مسبقا  4-



حاجة العاملين في الحقل اإلعالمي إلى تدريب مستمر نتيجة التغير المستمر في صناعة   - 5
 .اإلعالم والتطور المستمر في التقنيات وظهور جديد في هذا المجال على نحو مستمر

 

وتوجد مجموعة من االعتبارات التي تؤكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به التدريب في  
 : ومن أهمها مجال اإلعالم

 .  زيادة فعالية الخدمات اإلعالمية في التأثير العام -أ  
 . المتاحةحسن استخدام اإلمكانات  -ب     
  .إعداد احتياطي من العاملين لمواجهة متطلبات التوسع واإلنشاءات الجديدة - ج    

 
عد مهمة في ت عن الخطأ الشائع عن أن الحوافز المادية والفوائد واالمتيازات األخرى فضاٌل 

والذي تتم فيها   االحتفاظ بالكوادر المتميزة في مؤسسة ما فإن دراسة )تقرير األعمال العربي (
مقابلة مدراء تنفيذيين على امتداد العالم العربي، تبين أن برامج التطور المهني هي العامل 

 .  كثر أهمية في االحتفاظ بالعامليناأل

ذلك أن حصول اإلعالمي على التعليم والتدريب يسهم في زيادة قدرتها على تحسين المضمون  
، ولذلك يمكن أن    الذي ينتجه وفي زيادة اعتزازه بنفسه وبالدور الذي يقوم به لصالح المجتمع

ال يمتلكون المؤهالت والقدرات  اإلعالميين الذينم، ذلك أن بعض يزداد التزامه بأخالقيات اإلعال
 .  إلى أساليب غير أخالقية لتحقيق النجاح يلجئون المناسبة للعمل 


